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BRAZILA ESPERANTISTO

B L. E.
UNUIGO KREAS FORTON

Gosar de abatimento

Regulamento

Fica fundada uma associação
"Brazila T 71--------

Art. Io —
sob o nome "Brazila Ligo Esperantista 
(B. L. E.), cujos fins são:

Paragrapho 1° — Dirigir a propaganda 
geral do Esperanto no Brasil.

Paragrapho 2° — Organizar um regula
mento para os exames de Esperanto e dar 
os respectivos diplomas.

Paragrapho 3° — Auxiliar e colligar os 
grupos esperantistas.

Paragrapho 4o — Representar a opinião 
dos esperantistas brasileiros (jue lhe forem 
filiados.

Art. 2o 
cidade do Rio de Janeiro.

Art. 3° — A "Brazila Ligo Esperantista" 
consiste de :

grupos filiados ;
socios
socios
socios 
socios
Paragrapho 1° — São grupos filiados 

todos os que, acceitando este regulamento, 
pagam uma quota annual de, pelo menos, 
15Í000, correspondente a seis socios, á ra
zão de 2$500 cada um.

Paragrapho 2o — São socios fundadores 
os que se achavam quites em 13 de De
zembro de 1913.

Paragrapho 3° — São 
todos os que pagam uma 
nual de 5$000.

Paragrapho 4° — E’ 
toda a pessoa (jue fizer 
doação de, pelo menos,

Paragrapho 5° — E’ socio honorario 
toda a pessoa que prestar grandes servi
ços á B. L. E. Este titulo será dado por 
um Congresso Brasileiro de Esperanto.

Art. 4o
ta” não intervém nas questões que dizem 
respeito á vida interna dos grupos fi
liados, que podem livremente agir, segundo 
os seus estatutos.

Art. 5°
Paragrapho 1° 

o "Brazila Esperantisto 
B. L. E.

Paragrapho 2° — Tomar parte, pessoal- 
mente ou por meio de procuração, nas as- 
sembléas geraes.

A sede da sociedade será na

Paragrapho 3° 
nos livros ou outras publicações feitas pela 
B. L. E.

Paragrapho 4<> 
dem, gratuitamente, publicar, no orgão 
ficial, informações sobre o movimento 
perantista local.

Art. 6° — Os grupos, cuja séde não 
no Rio de Janeiro, podem nomear um 
legado, ou delegados, com um total de votos 
egual

Art. 7o 
uma directoria composta de um presidente, 
um vice-presidente, dois secretários e um 
thesoureiro.

Paragrapho 1° — A directoria será 
eleita durante os Congressos Brasileiros de 
Esperanto, ou em assemblea geral se houver 
um intervallo superior a dois annos entre 
dois congressos.

Paragrapho 2°

Os grupos filiados po- 
of- 
es-

fôr 
de-

ao numero de socios quites.
A "B. L. E." será dirigida por

fundadores; 
isolados ; 
bemfeitores ; 
honorarios.

socios isolados 
contribuição an-

socio bemfeitor 
á B. L. E. uma 

200# OOO.
socio

J.

A "Brazila Ligo Esperantis-

Os socios têm direito:
Receber gratuitamente 

”, orgão official da

O presidente pode es
colher auxiliares ou substitutos, conforme 
a necessidade.

Art. 8° — A directoria é responsável 
pelos seus actos perante os congressos, aos 
quaes apresentará o seu relatorio

As pessoas que desejarem adherir 
Liga devem dirigir-se ao Sr. E. 
bouillet, thesoureiro. — Praça 
vembro. O remettente receberá o cartão de 
socio da Liga.

Quanto á adhesão dos grupos e demais 
informações, dirigir-se ao Sr. J. B. Mello 

Souza, 1° secretario.

á
Felix Tri
lo de No-

e

Brazila Ligo Esperantista
Pedimos 

dos c aos 
vieni sempre
ganda nas suas 
blicar na nossa

insiston t e n ie 11 te a o s 
Srs. Secretários dos 

noticias sobre o
cidades para que 

Kroniko.

esperantistas isola- 
grupos, (pie nos en- 
movirnento e propa- 

as possamos pu-

todos os
DOS COM VALOR DEVEM SER
SR. E. FELIX TRIBOULLET, THESOUREIRO DA 

BRAZILA LIGO ESPERA ATISTA.

VALES POSTAES E REGISTRA- 
DIRIGIDOS AO

CHAVES I)E ESPERANTO
CENTO 4$OOO

Praça 15 de Novembro n. 2
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La preparoj por la Kongreso estas jani preskaŭ 
finitaj. .Jam de du jaroj niaj komitatoj prilaboris 
la preparojn por la VIII nacia Kongreso, kaj ni 
nur bezonis ilin plivastigi, por kunvenigi ankaŭ 
Ia Klan Kongreson.

Neniam okazis Esperanta Kongreso inter tiom 
da allogaĵoj. La mirlando de Ameriko, Kalifornio, 
kun siaj gigantaj arboj, siaj vastaj valoj plenaj 
je tropikaj fruktarbaroj, riĉegaj minejoj, nemezu
reblaj fontoj de petrolo, kaj siaj altaj neĝkronitaj 
montaroj, vin akceptos. Vi estos bonvenantaj, ka
raj samideanoj, kaj ni ne permesos al vi bedaŭri 
vian alvenon.

Inter la distraĵoj preparitaj | or la kongresanoj 
estas tuttaga ekskurso, trans la golfo d? 
cisko, kies belecon egalas nur la fama 
ĉe Konstantinoplo, preter la

montoj. Okazos unika balo sur la 
monto, de kie la nekalkuleblaj multkoloraj 

aliformiĝos en mirindan

kaj

Í - 
frua
tuj 

loĝejon, 
gastigos

fari siajn

San Fran- 
"Ora Koi no” 

seko jaj arbaroj kajKonstantinoplo, 
supren inter la 
supro de 
lumoj de la Ekspoziciejo 
"Juvel-Urbon.”

Laŭ la ”Faktlibro”, presita kaj dissendata de 
la Ekspozicia Kompanio, sabaton, la 28 an de Aŭ
gusto. oni festos kiel ”Esperanto Tago” ĉe la Eks
pozicio. Je tiu tago ĉiu Kongresano povos senpage 
eniri la Ekspozicion, 
peranto okazos en tiu tago, kaj la vesjiero (‘stos pasi
gata sur la "Zono", 
joj kaj distraĵoj provizita je 
milionoj da spesmiloj.

La unuan dimanĉon
22 an, okazos neformala 
gesamideanoj en la fama 
centoj da hektaroj da 
kreskaĵoj atestas en 
klimaton (Ie nia regiono.

La ĝeneralaj kunsidoj 
dum la sekvantaj tagoj, 
de Aŭgusto, inkluzive, 
kaj kunsidoj de la Oka Kongreso de E. 
U. E.

preparo, por ke nia kongreso havu kiel eble gravan 
kaj vastan kampon.. La ĉefaj kunsidoj okazos en la 
vesperoj, por ke la kongresanoj havu tempon vizi
ti la Ekspozicion tage.

Unu vespero estos okupata de senprepara oratora 
konkurso, esperanta komedieto, deklamaĵoj 
kantoj.

Vi volas denove atentigi pri la bezono de 
aliĝo al la Kongreso., Partoprenantoj devus 
mendi sian kongreskarton kaj rezervigi al si 
Dum la monato de Aŭgusto, San Francisko 
pli ol 250 Kongresojn, kaj estus konsilinde 
aranĝojn kiel eble plej antaŭtempe.

La kongres-insigno estas la plej bela kaj multe
kosta iam preparita por Esperanta Kongreso. La 
kongresanoj kaj lielpkongresanoj iie.-vos ĝin senpage, 
kune kun ĉiuj dokumentoj de la Kongreso, bela 
gvidlibro tra San Francd-ko, ktp. Aldone al t uj dokn*.  
mentoj, la helpkongresanoj ricevos senpage la 
ktojn da vilaĵkartoj de San Francisko kaj la 
spozicio (40 kartoj kun esperanta teksto) kaj 
vizon da Kongresaj markoj., Oni vidos, ke 
ricevos plenan valoron por sia kotizaĵo.

La adreso de la Kongreso estas simple:
E S P E R A NTO KO NG R E SO

kole 
Ek
pro- 
ĉiu

San Francisko, U. S. A.

Granda demonstracio

tiu senegala strato de amuza- 
kosto de preskaŭ 25

de la Kongreso, Aŭgusto 
kuniĝo de ĉiuj alvenintaj 

”Ora Pordega Parko”, kies 
tropikaj kaj duontropikaj

frapanta maniero la dolĉan

de la Kongreso okazos 
de la 23 a ĝis la 27a
Okazos ankaŭ la kel- 

A.N.A. liaj
A. delegitoj. Specialaj fakaj kunsidoj (‘.stas en

Kun 
s -jro

PERANTO KAJ IDO
plezuro ni publikigas la leteron iie-vitan 

Francisco V. Lorenz, unu el la plej malno- 
kompetentaj esperantistoj en Brazilio, kiu

de
vaj kaj
Idistiĝinte nun revenas al Esperanto.

"S. Feliciano (Rio Grande do Sui), 1-8-15
Estimataj samideanoj de la Redakcio de "Brazila 

Esperantisto,,:
Kiel vi scias, Ido altiris 
decidis min propagandi 
mi laboros por "la plej

9 9

mi
tiel 
cia.

La senĉesaj atakaj de la 
la respektinda d-io Zamenhof, 
kaj praktike

mian simpation, kaj 
ĝin, konjektante, ke 
bona lingvo interna-

Idistaj ĉefoj kontraŭ 
la ĉiam plimultiĝantaj 

neutilaj ŝanĝoj, kiujn la Idista Akade-
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mio enkondukis en la sistemon, kaj la lingvistikaj 
laboroj de s-ro Rene de Saussure kaj aliaj scienculoj 
konvinkis min, tamen, ke.mi estas en erara vojo, 
ke la plibonigoj prezentitaj de Ido estas nur ŝajnaj, 
kaj ke Esperanto taŭgas vere multe pli bone por la 
rolo de. lingvo internacia. Tial mi de t uis la restantajn 
«■kzemplerojn de mia gramatiko kaj vortareto de 
Ido, kaj refariĝas ano de 1’ Esperantistaro, pri kio 
mi jam sciigis la malmultajn personojn, kiujn mi 
estis iginta simpatiaj por Ido. (Se vi volas, vi povas 
publikigi tiun ĉi mian deklaron).

Salutas vin kore
Francisco Valdomiro Lorenz”.

ETERNA DORMADO
T

La tuta loĝantaro de Ceará (*)  konas 
la historion de la senpluvecoj ; ili scias, ke 
estis pati oj kiuj vendis filinojn por plenma
no da faruno... Ili scias ankaŭ ke aliaj mor
tis kun sia tuta familio, por ne almozpeti...

La historio de tiu infano, rakontata ĉi 
tie en malgrandaj ĉapitroj, kiel respektego 
al ĝia granda lila amo — estas fragmento 
de la historio de la senpluveco, kiu estas 
skribita per larmaj 
bona internlandulo

literoj en la koro de la 
de Ceará.
II
vespero, tormplena kajEn tiu decembra 

malgaja, estis pluvetinte sur la vojo, kiun 
trairis la pasanto en la malproksima intern
lando, kaj tie eliĝis el la tero akra odoro, 
egala je tiu, kiun sentas la argilaĵofaris- 
tinoj, kiam ili ĵetas akvon sur la sekan argi
lon.

Mejlojn jam rajdis la vojaĝanto, kiu fo
riris tre frue, kaj la suno soifis, suĉante la 
malmultajn akverojn, kiujn la roso lasis ma
tene ĉe la velkintaj folioj de Tarbaro, en 
tiu malpli seka. ol la aliaj kaj promesanta 
vinti on tago, kiam al la laca vojaĝanto 
montriĝis barako de foriĝuloj (**).

Kaj li pensis pri batalkamj o. ĉe kiu ĉiuj 
batalantoj falis antaŭ la terura glavo de 
la Malsato...

La suno jam atingis la zeniton, por opor
tune rigardi el la supro de la ĉielo la pale
gajn vizaĝojn de T kadavroj.

Nur unu virino estis ankoraŭ vivanta, 
havante ĉe la brakoj kvinjaran filineton, 
kiu baldaŭ estos la sola anĝelo maldormanta 
en la mezo de tiuj mortintoj.

Baldaŭ tiu infano restos sola en la mondo, 
ĉar ĝi jam vidas sian patrinon morti iom 
post iom.

Longa estas la turmento de la morto, 
kiun la malsato suferigas alla malfeliĉuloj.

III
Al la vojaĝanto dolorigis la. koron, ke 

li vidas virinon mortadi de malsato. Li 
atendis, ĝis tiu malfeliĉulino fermis la oku
lojn al la mondo, por preni la forlasitan 
infanon.

Kiam la skeleta forpo de la virino ĉesis 
moviĝi, falis plene sur ĝin sunradio, kiu, 
anstataŭ benita kandelo, lumigis tiun mab 
gajan scenon de la Morto...

Kaj sur la vangoj de la infano ekfluis 
torento da larmoj ; ne tial, ke ĝia patrino 
dormas, ĉar baldaŭ ŝi vekiĝos, sed tial, ke 
la patro, kiu estis elirinta matene,, por serĉi 
mucund (***),  ne 
tiu liomo, 
lis foriri,

revenis ankoraŭ. Kun 
kiu donis al ĝi manĝi, ĝi ne vo
ĉan ĝi timis...

IV
vojaĝanto, kiu pasis tie longan 

volis veki tiun malfeliĉan 
senkulpeca dormo, ekrajdis

sur lia vizaĝo de forta viro

Kaj la 
tempon kaj ne 
infanon el la 
antaŭen, kaj 
rulis nun rozario da larmoj.

V
La sekvintan tagon, tre frue, la voja

ĝanto revenis tra la sama vojo.
Kaj, apud la barako de la foriĝuloj, li 

renkontis la infanon, kiu, inter larmoj kaj 
plorĝemoj, rakontis al li la. emociigan histo
rion de la dormo de sia patrino, kiu ne volis 
plu vekiĝi.

Kaj la suno atingis ree la zeniton, por 
rigardi el la supro de la ĉielo tiun homon, 
kiu ricevis en siajn brakojn kaj metis sur 
la antaŭscion tiun senkulpan infanon, liveri
tan al li de la tre puraj manoj de la Kari
tato.

. \ racojn

A7 Eduardo Sabana tradukis j 
('la rindo Diniz (lon calve s

Ser (j ipe

(♦) Norda ŝtato en Brazilio, tiu en kiu la sen
pluvecoj estas, aŭ plibone, estis plej teruraj.

(♦*)  Dum la senpluveco, la tuta malriĉa loĝan
taro elmigris el la interno de 1’ Stato al la marbordo, 
precipe al la ĉefurbo (Fortaleza) kie la malsanoj, 
ni diru — la variolo, preskaŭ ĉiam metis finon al tiu, 
kiujn ŝparis la malsato. Tiuj, kiujn la soifo kaj mal
sato elŝiris el iliaj kampoj kaj hejmoj, nomiĝis 
foriĝuloj (en portugala lingvo retirantes):

(♦♦*)  Mucunã aŭ ol io de boi (ĉar ĝi pro luktas fru
kton, kies semo, kiu faras servon, kiel manĝaĵon, al 1 
la foriĝuloj, estas bovokulsimŭa) estas kreskaĵo tre-. 
komuna en la norda regiono de la lando. Li
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LA MATENO CPĴ AMTKOJ 
( Leão Toi,stoi)

vi
Ili

sola 
por la

1’ lito? 
tiu de 

aromo,'

Du amikoj promenis tra arbaro ;
urso, kiu estis tuj sin ĵetonta sur

Unu grimpis sur arbon, kaj sin 
dum la alia restis sur la vojo.

Tiu ĉi teren falis, kaj sajn iĝis kiel 
tinto.

La
ron, 
besto 
iĝis.

Kiam la urso estis malproksime, la alia 
malgrimpis el la arbo, kaj, 
mandis al sia amiko :

—• Kion diris al vi en
urso ?

— Ĝi diris al mi ke tiu, kiu
amikon en danĝero, estas malkuraĝulo.

urso alproksimiĝis, kaj 
sed, ĉar li haltigis la 
juĝis lin 'nortinta, kaj

vi maĉus la restaĵon 
frukto. Kio donas kolo- 

Cu vi preferas la

ne
religio

Vi pli amas la liron, ol la ĝardenon. 
Vi estas sola en tia prefero.

Cu vi ne aŭdas la birdetojn? Cu 
ne sentas Ja parfumon de 1’ floroj? 
estas ĉiuj viglaj, ĝuantaj la sunon. Vi 
koleretigas, kiam oni vin alvokas 
festo de 1’ Naturo.

Cu tio estas pro la varmeco de 
Tiu de T suno estas pli agrabla, ol 
1’ littukoj, kaj en la ĝardeno estas la 
kiun vi ne havas ĉi tie.

Kun la fenestroj fermitaj, la aero de 
via dormoĉambro malboniĝis nokte, kaj eks
tere ĉio estas pura.,

Vi spiras ĉi tie, kion viaj pulmoj elĵetis 
— ĝi estas kvazaŭ 
remaĉitan de iu
ron al rozoj? la suno. 
malsanecan, flavon ?

Mi konservas min fortika, ĉar ĉiumate- 
mi eliras al la granda Lumo. Ĝi estas 

- la religio de 1’ sano.
Ellitiĝu ! La nokto estas la ripozo : ĝi 

estas pordo, kiu fermiĝas sur la Naturo, en
igante ĝin en la silenton kaj en la trankvil
econ. La tago estaas la movo.

La mallaboremo estas enirejo sendefen
da, tra kiu penetras ĉiuj malvirtoj. La ekzer
co estas bezonaĵo de 1’ korpo kaj de 1’ animo.

Eĉ la arboj malliberaj n oviĝas je la 
vento, skuante la branĉojn. La maro ne ĉesi
gas la ondojn, la riveroj m*  haltas. Kie ŝaj
nas estis senmoveco, tie estas ago nevide
bla. La homa. estaĵo sola malstreĉiĝas en 
la inercio.

Cu vi volas la perfektan bildon de la 
mallaboremo? la ŝlimejo. Ĝi estas la sen
utilo, kaj ĉio, kion ĝi produktas, estas malbo
naĵo. La floro mem, kiu ĝin ornamas, estas 
venenporta kaj mortigas.

Malsupreniru. Venu por senti la blova
don de 1’ mateno, por aŭdi la pepadon 
de I’ birdoj, riĉiĝi per oro vivanta, meti sur 
vian nigran hararon diademon el suno, preni 
sur viajn inanojn la lumon, kiu estas animo, 
marŝi -per ĝi, senti ĝin ĉirkaŭe.

La mateno estas la juneco — 
la horo de 
la ludejon, 
ridu je mia 
ri malvigla 
ŝeco.

ĝi estas
1’ infanoj. Ne forestu vi sola 
por ke la aliaj infaninoj ne 
filino, kiam ili vidos ŝin ape- 

kaj pala, kvazaŭ floro sen fre-

El Coelho Netto tradukis 
Alcibides Correa Paes.

aperis 
ilin.
kaŝis,

Teor

la vi
la

flaris 
spiradon, 
nialproksini-

i

ridante, de-

ia orelon Ja

forlasas sian

• Esperantigis.
Sebastião d' Albuquerque.

Aracajú — Sergipe.

NIGRAJ OKULOJ
(El Rajmundo Magalhães.)

La okuloj de Mario estis nigraj, ni
graj...
Ili brilis kiel du tre maloftaj blindigaj per
loj kaj em-orĉitaj en la konko tre hela de 
ŝiaj palpebroj atlasaj kaj rozkoloraj.

La larmoj ne malsekigis ilin kaj nek 
nubo Ie malgajeco 'malheligis ilian brilon.

Mario amis...
Sed ŝia amo mortis tre frue kiel mortas 
rozoj — en la printempo de 1’ vivo.

La okuloj de Mario estis nigraj, nigraj... 
Ili estis blindiga brilo de du tre maloftaj 
perloj kaj ensorĉitaj...

Sed kiam la an o eniris en la koron de 
Mario ŝiaj okuloj malĝojiĝis, malakceliĝis, 
malsekigis kun larmoj kaj neniam plu brilis, 
neniam 1

Malbenita estu la amo ’
Tradukis.

Targlnp Soares.
Mossóró, — IL G. Norte.
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Musica de E. Wanderley
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Coro e marcha infantil

E. Wanderley

Coro. Italiana
Somos nós as linguas vivas 
Reunidas por encanto,
Dando palmas, dando vivas 
Aos progressos Io Esperanto.

Lingua Portugueza
A lingua eu son portugueza, 
Do grande vate Camões, 
Que encerra tanta belleza
E as mais gentis expressões.

Franceza.

Da Italia forte e sadia
A doce lingua aqui está ; 
Para exprimir a harmonia 
Mais terna lingua não ha.

Hespanhola.
Eu sou da terra valente
Dos touros, da luz, 'do sol ; 
Eu sou a lingua eloquente 
Do bravo povo hespanhol.

Russia.
Da patria alegre do chie, 
A lingua franceza eu sou, 
Não ha quem triston!)o fique 
Si alguma vez lnie fallon.

Ingleza.
Das linguas aqui presentes 
A lingua ingleza sou eu : 
Fallada nos continentes
Que a sorte nie concedeu.

Allemã.
Diz qualquer um pie me veja, 
Da ingleza ser quasi irmã ;
O riso está onde eu ’stoja, 
Eu sou a lingua allemã.

Da Russia fria e nevada, 
A lingua altiva está aqui ;
Na steppe sempre fallada 
As inflexões não perdi.

f f 
.Japoneza.

Eu sou a lingua exquisita, 
Mas cheia de tradicção, 
Fallada por (piem habita 
O velho e altivo .Japão.

Esperanto.
Unir a todas num laço
De amor, é segredo meu, 
No mais fraternal abraço. 
Que o Esperanto sou eu.

Não havendo, de ordinario, facilidade eni \ estii*

lingua Esperanto a bamleira adoptada,

as personagens a caracter ou mesmo com as cores
do 
das 
de

pavilhão da nação, em que 
linguas, as nove meninas 

branco, trazendo a tiracollo

é falada cada uma 
se devem apresentar 
faixas com essas co

e a faixa, com uma ou mais estrella < verdes 
campo branco, podendo ter, para 
listas verdes nas extremidades.
poderá trazer á cabeça um diadema, t?ndo ao centro 
uma estrella verde.

sobre
maior destaque, 

Essa personagem

res nacionacs, 
empunharem:

em combinação com as bandeiras que 
assim a lingua portuejueza, trará a

Durante a introducçâo, entram, manchando a um 
de fundo, vindo á frente a lingua portuguesa, e, em

bandeira brazi Ndra c a faixa verde e enc.irnadfl
representando Portugal; a 
da Inglaterra, sendo a

lingua hit)lez'iy a bandeira 
faixa listada, semelhante

ao pavilhão dos Estados Unidos d- 
a lingua franceza, a. hexpunhotib, 
u rtonfi e a japoneza faixas das

i America do Norte; 
a vilema, a italiana^ 
côres das bandeiras

(piinto logar, o Esperanto. No fim de cada copia, fa
zem evoluio3s, marchas e contramarchas dispondo-se 
cm linha de frente para ser cintada a copia seguin
te. O Esperanto deve occupar sempre o lugar central.
No final, sabem, marchando duas a 
Trente o Esperanto.

tendo á

*
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samideano, ĝis plezura revido. .

On vi jam foriras?
Mi havas ion por fari, kaj

C — Kara h-
F — Ĝis...
C — Jes.

S-ro B. ne venas. Cu vi scias, ĉu li venos?
■?F—- Mi ne scias. Sendube afero tre gara

va malhelpis lian venon, tial, ke li enestas 
tie ĉi, de la 4a ĝis la 5a, Ĉiutage.

C — Bedaŭrinde 1
F— Plie, mi ne parolis hodiaŭ kun li, 

kaj juo tio mi ne povas doni al vi pli bonan 
informon.

C — Negrave. Mi revenos morgaŭ.
F. — Cis morgaŭ, do.

— Caro samideano, até o prazer de tornar 
a vel o.

— Até... Já vai?
— Já. Tenho que fazer, e o sr. B. não 

vem. Sabe se elle virá?
—Não sei. Sem duvida negocio importan

te impediu que viesse, porque todos os dias, 
das 4 ás 5, elle está aqui.

—Que pena 1
— Demais, 

por isso não 
mação.

— Não faz
— Até amanhã, então.

não
posso dar-lhe

falei hoje

mal. Voltarei

l f?
com elle, e 

melhor infor-

amanhã.

N. B.

Domingos liofrges de liarros 
(Barão da Tedra Branca)

Estu la virto, 
Filino mia,
De 1’ vivo via
Sola honor’.

Ĉar sen la virto 
Trompema estas 
Sorto kaj restas 
Eĉ sen valor’.

Cio pereas ; 
Velkas beleco ;
Amo, riĉeco
Kuregas for.

la virto 
sorto ;

Nur kun
Ridas la
Nek en la morto 
Tremas la koi’.

Estas la virto
En vivo, kio
De la lilio

• Pura kolor’.

amala, 
zorgadi!.

Filin’
Ciam
Ke belkreskajn
Tiu ĉi flor’ 1

Esperantigis.
Francisco J’. Lorenz.

LA SIEĜO DE KORINTO
(LOHI) BYRON.)

Esperantigis d-ro Venancio da Silva.

NI

Estas noktomezo. La malvarma disko 
de la luno iluminas intense la brunajn mon
tojn, la maro skuetas la bluajn ondojn, la 
lazura Ciefo etendiĝas kiel suprependita oce
ano, dissemita je lumaj insuletoj de trem
etanta kaj etera brilo.

Kiu iam rigardinta ilian helecon po
vos sili turni teren sen malĝojo, sen la 
dezito pose li flugilojn por supreniri kaj fand
iĝi en ilia eterna radio?

En ambaŭ marbordoj la ondoj ripozas 
kvietaj, klaraj, bluaj kiel la aero ; apenaŭ 
la marŝaŭmo rulas la ŝtonetojn, mallaute 
murmuirante kiel rivereto!.

La ventoj dormis trankvilaj sur la mi
lloj ; la standardoj pendiĝis laŭlonge de la 
mastoj, ĉirkaŭvolvantaj ilin, kiuj elmontras 
supre la helan krescenton .

La profunda silento estis 
pita de Ja alarmkrio de 1' 
kaj de la ofta, akra 
respondis la eho de la

nur interrom- 
gar lostaranto 

ĉe va lbi eko, al kiuj 
montoj. La larĝe 

disvastigita r iiirnniio de tiu sangavida popol
amaso kraketis kiel arbaraj folioj, de unu 
al alia marbordo; kiel disvolviĝas tra la 
spaco la voĉo de la " M nezino", invitante 
al la noktomeza preĝo ; malĝoja kanto re
sonanta super la ebenaĵo, kvazaŭ el iakvazaŭ cl ia 
izolita spirito . Ĝi estis melo lifa sed inelan-
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kiel longa, senmezura 
vemo el harpkordoj, 
mortemaj kantistoj, 
loĝantoj interne de

tono, el
kaj Roko

la muroj,* 9gl

Lauriano das Trinas, d-ro 
Silva, f ino .Julia Fernandes, 
Boiteux, s-ro Giovanni Leoni 

Estis aklamita ho-
Affonso Celso.

— La ĵurnalo

koi ie dolĉa 
tirita de la 
nata de la

Al tiuj
ĝi ŝajnis profeta krio de ilia defaligo,
frapis ankaŭ la orelon de la sieĝantoj kiel 
malaŭgura, dolora, nedefinita antaŭsigno ; 
kiel subita ekbato momente haltiganta la 
koron, kiu poste rapidbatas, kvazaŭ hon
tigita pro la stranga sento kiu ĝin malor
digis ; kiel la rapida kaj funebra sono de 
la sonorilo vekante por la enterigo eĉ de 
ia nekonatulo.

KRONIKO
ofi-

Bentos, Majoio 
Venancio da 
d-ro José A. 
kaj s-ro Honorio Leal. 
nora ano s-ro Grafo

Rio Grande Sui. — La ĵurnalo ”A 
Opinião Publica” en Pelotas publikigis arti
kolon titolitan "Esperanto kaj la Telegrafo”. 
— Forlasinte Idon, revenis al Esperanto 
kaj aliĝis al Brazila Ligo Esperantista la 
klera kaj malnova esperantisto s-ro Francis
co, V. Lorenz, loĝanto en S. Feliciano .

Minas Geraes. — .Je la 23a de Majo 
fendiĝis en Tei.ee:.ras klubo, kies celo estas 
propagan li la internacian helplingvon Espe
ranto per ĉiuj eblaj rimedoj. Jen estas ĝia 
estraro: Prez — d-ro Antero Barrozo Ju
nior, sek — Alcindo H. Brito, kas. —ja-nojs- 
mael Gomes Braga. Estis aklamita honora 
prezidanto s-ro A. Couto Fernandes. Al la 
nova kunbatalanto ni deziras longan viva
don I Kelkaj anoj lde tiu klubo aliĝis al Bra
zila Ligo Esperantista.

A. C. F.

pri la movado de Es- 
En ”A Noticia” 

ga letero el Parizo de nia klera

Rio de Janeiro — "Reformador” 
ciala organo de Federação Espirita Bra
zi leira, publikigis artikolon de s-ro A. de 
Moraes sub la titolo "Esperanto kaj la 
Universala Frateco”. — La tre legata ĵur 
na’o ”A Rua” publikigis longan intervuon, 
kiun ĝi havis kun s-ro A. Couto Fernandes, 
prezidanto de B. L. E.,
peranto dum la milito. - 
aperis bone 
samideano s-no Medeiros e Albuquerque, kiu 
ĵus estis elektita oficiro de la franca honor- 
legia ordeno, pri la uzado de Esperanto dum 
la milito. — Kelkaj ĵurnaloj publikigis la 
tra lukon de la artikolo de "The British 
Esperanti.®!” timita "La {lingvo de la inter
nacia pacinterkonsento”.

— "A Trombota” publikigis la portre- 
s-ro José Luiz Segar- 

nia samideano en Montevideo 
— La 6*  de .Junio okazis la 20a 
Virina Klubo ĉe la 2a sekreta- 
Romancina Calmon. Oni dekla- 

La 25an- 
Asocio de Ju- 

Giovanni Leoni 
'Esperanto kaj 
.Je la 27a de 

Brazila 
por la balotado de ĝia 

— Prez. — 
d-ro Hernani 
— s-ro José

O successo de que se revestiu o 8°. Congresso 
dos Esperantistas da Grã-Bretanha af finna que 
propaganda espe nin t ista continua ininterrupta, 
ao mesniio tempo que os samideanos preparam-sè para 
desen volver poderosamenté 
lingua
vantagejis do Esperanto foi feito pela Allemanha, fa
zendo’ publicar nesta lingua a defesa das 
a este paiz por actos praticados durante 
guerra.

Não cabe urista chronica a discussão

a
e

a uti! idade pratica da 
internacional. O reconhecimento official daa

ton kaj artikolon de 
ra Ramos, 
(Uruguay). 
kunveno de 
riino f-ino
mis, ludis foi tep ianon kaj dancis, 
de .Junio ĉe la ' Kristana 
nuloj" nia samideano s-ro 
faris lionan paroladon pri 
la aktuala milito”.
.Junio okazis ĝenerala kunveno de 
Klubo "Esperanto” 
nova estraro. .Jen ĝi estas: 
d-ro Nuno Baena ; vicprez. — 
da Motta Mendes; Ia sek.
Machado Tosta ; 2a sek. — s-ro Odilio Pinto ; 
Ia kasisto — s-ro Arminioide Moraes kaj 2a 
kas. — s-ro Octavio de Azevedo Macedo. 
Konsilantaro: Sub kolonelo d-ro Moreira 
Guimaraes, Grafo Affonso Celso, d-ro Eve
rardo Bakheuser, Kolonelo Manoel Portilho

accusações 
a presente

do hem on
do mal que os esperantistas alleniâes t enbla m feito, 
com a publicação imi Esperanto do assumptos de
guerra.

Ainda que para a maioria dos adeptos o Espe
erante seja uni intrumento de paz, para a outra 
parte é simplesmente um meio com modo de inter-♦
comprehçnsão. E como, segundo a Declaração de 
Boulogne, ella pode ser usada pbm qualquer fim, é 
logiioo que a publicação em Esperanto d’este ou da- 
quelle assumpto, de paz ou de guerra-, é perfeita - 
mente licito. E' possível que por motivo mesmo 
da guerra,, a importância d’essa publicação não te
nha silo devidamente 'apreciada, e sua util divul
gação sofi Ho totalmfente, desapiarcd mdo aasim) o plro- 
veito (pie dabi poder-se-ia tirar. Contudo, resta a 
esperança de que, depbis da (salamitiosa conflagração, 
o Esperanto tonite um novo impulso, acoionado pelos 
ensinamentos obtidos.
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Cumpre salientar on osforços dos samideanos 
argentinos, que -bh' a direfcção do sr. 1). I. Dalmfau, 
imprimiram qma força mova á propaganda do Espe
ranto na progressista Republica Platina.

Inglaterra. O grupo Croydon realisou asua 
excursão annual. O grupo de York progride satis
fatoriamente. Semauialmente lia lições para as clas
ses. elementar), medii e superior e cm seguida discus
sões, conversas e discursos em Esperanto. — Em 
Edinburgo realisou-se a. distribuição de certificados 
e diplomas aos policias locaes, que em agradecimento 
a Míks Muntro, sua professora^, lhe offertaram um 
bracelete'de ouro» Já está emi serviço a Esperafrtĵto 
Ambula,ncia 11o. 2 I{« piisou-se o oitavo congjresso
dos Esperantistas da Gran-Bretanha, em Bath, sob
o patronado do Duque de Connaught, do bispo de 
Bripdol, do Mayor e do ex-Mayor de Bath. — Ef-
fectuou-se também o sétimo congresso belga esperan
tista, o qual teve sua séde em Bath. — E.m
Finsbury foram iniciados «•ursos, ao ar livre.

França. — Funcionam regularmente 25 grupos. 
Em Beauvais, o sr. Deimarcy fez unia fexplendida 
conferencia perante um aŭditorio constituído por 
300 in va lidos da actual guerra. — Em La Boche-sur - 
Von, o grupo esperantista, de accordo com a Univer
sala Esperanta - Asocio organis*  u um serviço de cor
respondencia e procura de extraviados. — Pouco 
a pouco vão rcalpparecendo em Paris os jornaes enpe*-  
rantistai-i e oon fere nci as de propaganda. — Em Poi
tiers e Verdun activa, propaganda entre as forçarf 
de guarnição.

Hespailha. — A soci ‘dade ''Parokaj Amo”, de 
Bajo dona, inaugurou uma exiposição de imprensa. 
D«*poiA  de um dii-xturso sobre a utilidade da imprensa, 
representou-se o dinJogo "Ĉiama Kantaĵo”, foram 
lidas traducçõeis e poesias. — Bealizou-se o 1°. Con
greso «la. Liga Esperantista d-i Provincia de Tar- 
ragona. — No grupo "Frateco”, de Vendrei!, ini- 
ciu-se um curso para senhoritas.

Sliecia. — O club Esperantista de Malmo, encer
rou os seus trabalhos do primeiro semestre de 1915, 
havendo representação do sainete "Uma hora de 
Esperanto” do professor Cart., traduzido por tres 
alumnas e representado pelas mesmas.

Hollanda. — Effcctuou-se a reunião da Federa
ção hollandeza. Comparece: am delegados de seis grupos. 
A .reunião seguinte devia ter-ee realizado em Ams- 
terdam. O Club Esperantista de Jlaya continua a 
realizar com jsuccttao as suas festas. — A 5a<, 
facta annual do Tramista Klubo teve o compareci- 
mento de 500 pessoas. — Com o titulo de "Ni per
sistos” fundou-se uma sociedade esperantista para 
estudantes dq escolas superiores, gymnasianos e ly- 
ceanbs. ■ '

Allemanha. As reuniões do grupo de Boehmi 
realizam-se de novo com regularidade. Em Cõthen 
o «ir. Foehir dirige um curso com 30 alumnas.
— No cinipo de concentração de Gottingeri publica- 
se um jornal esperantista para uso «Los prisioneiros.

Austria IImiglia. <> giujo de Bozen, em 
grande actividade, organizou festas com tombola. — 
Em Triesta, o dr. A. Glua fez urna conferencia bem 
succedida. Abriu-se um curso dirigido pela sr. 1). 
Randi, com 72 alumnos. ' 

Italia. Em Brescia, 
Fundou-se um novo grupo.

11 alumnas fizeram 
exame, hundou-se um novo grupo. Em Cremona, 
os cursos da Federação dos Commerciaates funcio
nam regularmente, contando no minimo 117 alum
nos. Em Legnagn, o dr. Saggio ri f«fz uma conferencia 
sobre "Esperanto e Cruz Vermelha”, esjpeeiíilmeiité 
destinada á enfermeiras ultima,mente alistadas. 
Em Padua, curso com mais de 50 alumnos.

Russia. — Os grupos de Retrogrado continuam 
as suas reuniões mensaes, sendo ri goros animi te exi
gido e jqumpnrdb o uso do FBpenuito. A sociedade 
Esperantista de Astrakan prepara um almanach 
manuscripto, do quai constarão prodpcções dos espe
rantistas locaes. — Durante o Congresso dos Pro
fessores de Geographia e Scàenciae Naturaess rea
ligado em Moscou, funcirmou uma exposição espe
rantista, muito frequentada.

Portugal O Lisbona Esperantista Grupo 
realizou uma importante sessão de propaganda espe
rantista. O sr. Bodolpho Horner falou sobre "A supe
rioridade do Esperanto c >mo lingua internacional”, e o 
sr. Martins de Almeida, sobre o thema "O Esperanto 
como agente de pacificação”.

Republica Argentina. — E’animador o mo
vimento de propaganda. Em Buenos Aires foram aber
tos novos cursos, muito frequentados. Tórnquist, Vil
ia,ba-, e oujiras cjdadies da provincia «Ie Buenos Aires 
são futuros centros de propaganda esperantista. Ba 
hila Blanca tornou-mo o eei itro argent ino de irradiação 
esperan tista. Bqalizou-se uma grande festa publica 
para distribuição «las premios conquistados, em pio» 
vas difficeis, aos alumnos dos cursos do "Ateneo 
Esperantista”, no Theatro Colon, de Bahia Blanca. 
Compareceram á magnífica reunião para mais de 
1000 pessoas. — Foram abertos cinco novos cursos 
para conquista do "Diploma de Capacidade”. A dire
ctoria do activo Ateneo Esperantista é a seguin
te: Presidente, sr. D. I. Dalman; vicO-presidente, 
sr. J. E. Banquin; stcretariloi, sta. K: O: Toce, vice- 
secretário, sr. J. Urretabizkaja; t h eeo u reiro, sr. A. 
Gallego; bibliothecario, sr. J. A. Ballesteros.

I
N. B. . X



________  BRAZILA ESPERANTISTO

Bibliografio Korespondado
Ni ricevis kaj tre dankas:
Batalo de Smilis. Germanaj malkura- 

gajoj,. Morto de la Leŭtenanto Fauvart — 
Bastoul. Imprimerie Darantiere. 13 rne Pa
ul - Cabot}. Dijon. Francujo.

('nua kaj dua Raportoj prezentitaj al 
sinjoro ĉefministro de la komisiono star
igita por konstati Ja agojn farirajn de la 
malamiko malrespekte al Ja reĝoj de la po
polrajto. (Dekreto de Ja 23« de Septembro 
1914). El "Oficiala Ĵurnalo de la Franca 
Respubliko”, de la 6a de dan uaro 1915. 
Traduko en lingvo ini ernacia Esperanto kun 
antaŭparolo de 'tristi// Iie ruari. Broŝuroj 
1«. kaj 2“ de la eldonoj de la Komitato por 
Francujo, per Esperanto., Librairie de 1’ 
Esperanto et des aliés, 51, rue de Clichy, 
Paris.

Civitanoj de I Mondo’ de Yervant II. 
IskenJer ; Dediĉita al la altestimata memoro 
de la Pacigan! >, Eduardo 17/'. Esperantigita, 
de s-ro W. M. Page, redaktoro de la "Espe
ranto Monthly".

Petu ekempleron de tiu broŝuro al s-ro 
Yervant If. Iskender, (Tojnha - Monaghan, 
PiUochry, Skodan Io), fondinto de la Mo
vado "Civitanoj de 1' Mondo’’.

Algunos hechos y verdades que de- 
ben ser ronoridos : Bio niro de propagando 
verkita Ie I). I. Dalman. Ateneo Esperan
tista. strato 19 de Mavo 151. Bahia Blanca 
Argentina.

Karaktero laŭ Mr. J. M. van Stipriaan 
Luiscius, advokato en Hago. Kvara plas
tigita (‘ldono, tradukita laŭ la 9a eldono 
de I’ nederlanda originalo. Prezo. 0.200 sni. 
Hago - Holando.

PANORAMO
DE LA

SAN FRANCISKA EKSPOZICIO
Ciuj Esperantistoj devus havi unu el 

ĉi tiuj belegaj fotografioj.
■‘Mezuro ; du futoj laŭlonge kaj ses co

loj laŭlarĝe. Ne haltu, sed mendu nun je 
nia speciala prezo de Sin. 0,80.

P. Kolev, 46 str: Regehtska — Sofia —- 
Bulgaria, deziras korespondadi Esperante 
pri abelkultura lo, kuniklokult urado, kukokul- 
turado, kc.

KAPITANO ANTONIO PINHO, Belmon
te, Bahia, deziras interŝanĝi poŝkartojn, kiu 
ajn la temo.

La anoj de GRUPO ESPERANTISTA 
•COUTO FERNANDES", Rua Collares Mo

reira, 116, S. Luiz, Maranhão, deziras inter
ŝanĝi poŝtkartojn.

NOTO. Enskribo en ĉi tiu fako kostas
$400 aŭ 0,20 sin, ĉiufoje.

Ni akceptas respondkuponojn aŭ trans*  
pagilojn de la Cekbanko.

INSTRUMENTOJN
KAJ (TIUSPECAJN ILOJN EL EŬROPAJ 

AŬ USONAJ FABRIKEJOJ

por termezuristoj, 
ĥemiistoj, kuracistoj kaj ĉiaj 

aliaj sciencaj kaj teknikaj 
celoj liveras

1 t

105 HAWTHORNE STREET,
Brocklyn, N. Y., Usono

Adresu :
A. S. Vinzent. 

California St.,
SAN FRANCISCO, USONO

CHAVES DE ESPERANTO

Cento 4$000

Praça 15 de Novembro, n.0 2
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TARIFO POR ANONCOJ

í :I i * o1\lg ) S, u. 1 5.............. 205000
1 / >1 / " > 8............. 125000
1 /4 > D............. 75500
1/8 > » 3............. 450ÕO

Por 2 loja anoncado rabato da 15 °// o
Por 3 » > 20 7o

Por 6 > > » > 30 7o

Portugala Revuo
ĉiumonata organo de la Esperantistoj 

Portugalaj
Jarabono: 1,60 Sm

(700 reis fortes)

Redaktejo kaj administrejo : 

ai5 Rua. do Rosario, ais

Curso Elementar de Esperanto 
eni 28 lições por

M. Mendes e C. Fernandes
PREÇO 1S500

A’ venda nas principaes livrarias e na 
Séde do Brazila Klubo «Esperanto», á Praça 
15 de Novembro.

LECIONOJN de

ítala, Latina kaj Portugala Lingvoj 
per Esperanto

kaj aliajn interesajn fakojn publikigas la 
internacia duonmonata revuo ”L’ ESPE
RANTO,,. ;

Jarabono Fr. 3.25 (Sm. 1.300) 
Kolekto 1913 (I.a Jaro) enhavanta 21 le
cionojn de Italia lingvo — Fr. 2 (Sm. 0.800) 
Specimenon kontraŭ respondkupono.
Konto ĉe la ĉekbanko Esperantista - London. 

Sin turni al eldonisto
A. PAOLET — S. Vito al Tagliamento 

(Italujo)
Abone joj ĉe ĉiuj Librejoj kaj Esperantaj 

Gazetoj

Vortaro Esperanta Portugala
KOMPILITA DE TOBIAS R. LEITE

Uni volume iti 16, 176 paga................. l$500

Diccionario Portuguez - Esperanto
compilado por Tobias R. Leite

Broŝurita ....................... 28500
Bindita............................................ 38000
AĈETEBLAJ ĈE Francisco Alves & C.°

166, Rua do Ouvidor — Rio de Janeiro

MANFRED, poemo de Lord Byron. El 
la angla drama poemo esperantigis D-ro Ve
nancio da Silva.

Prezo....... 18000 (1 fr.)

LIVROS
Na sede do Brazila Klubo, á Praça 15 de 

Novembro n. 2, 2° andar,encontram-se á venda 
os seguintes livros :

Brazilio. Parolado de Sro. E. Back- 
lieuser............................................................. i$000

Methodo theorico e pratico do esperanto 
por Honorio Rivereto ............................... l$000

Lina, comedia, por Pedro A. Cou- 
tinho............................................................... 1$000

O Esperanto .Conferencia do Dr. E. 
Backheuser.................................................... $500

Esperanto. Conferencia do Dr. An
tonio C. de Arruda Beltráò..................... $500

Karlo, facila legolibro, de Privat. . $500
Parizina, poemo de Byron, esperan

tigita de Dr. Venancio da Silva..........  1$000
Chaves de Esperanto.......................... $050
Curso Elementar de Esperanto, por

M. Mendes e C. Fernandes.................... 1S500
Manfred, drama poemo de Byron, 

esperantigita de Dr. Venancio da Silva. l$000

Ha também cartões postaes de propaganda, 
pelo preço de 50 rs. cada um, oti 600 rs. a 
duzia.

Livros eni Esperanto
Acham-se à venda na Livraria Alves, 

á rua do Ouvidor, 166 e na Livraria Gomes 
Pereira, á rua do Ouvidor, 91, diversos livros 
em Esperanto.

Typ. Gomes Irmao & C. Assemblea 32
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